COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ

ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ ਨਕ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਿਾਂ COVID-19 ਿੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹਿ।

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ - 1 ਖਰਾਕ

6 ਮਹੀਨੇ - 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਨਿਆਂ ਲਈ
- 3 ਖਰਾਕਾਂ, ਪਨਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਨਤਆਂ
ਬਾਅਦ, ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ

ਐਡੇਿੋਵਾਇਰਸ (ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟ੍ਰ)
ਵੈਕਸੀਿ
ਮੈਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਕੂੰ ਨੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਖ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 2
ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਰੁੱ ਕਖਅਤ ਹੋ

Moderna

Pfizer ਅਤੇ Moderna ਦੋਵੇਂ mRNA ਵੈਕਸੀਿਾਂ ਹਿ

Novavax

ਪਰੋਟ੍ੀਿ ਸਬਯਨਿਟ੍ ਵੈਕਸੀਿ

6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਨਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖਰਾਕਾਂ, 4-8
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਨਵੱ ਿ

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਨਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖਰਾਕਾਂ, 3-8
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਨਵੱ ਿ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪਰਕਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ - 3
ਖਰਾਕਾਂ, ਪਨਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ
ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ, ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ 4
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪਰਕਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 18
ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
- 2 ਖਰਾਕਾਂ, ਪਨਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਨਤਆਂ
ਬਾਅਦ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ

5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਨਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖਰਾਕਾਂ, 3-8
ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਨਵੱ ਿ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪਰਕਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 18
ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
- 2 ਖਰਾਕਾਂ, Johnson & Johnson ਦੀ 1
ਖੁਰਾਕ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ
ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ 4 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ mRNA ਦੀ
ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪਰਕਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ - 3
ਖਰਾਕਾਂ, ਪਨਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਨਤਆਂ
ਬਾਅਦ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ, ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍
4 ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ

ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਉਮਰ ਕਕੂੰ ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

6 ਮਹੀਿੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

6 ਮਹੀਿੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

ਮੈਨੂੰ ਬਸਟਰ ਖਰਾਕ ਕਦੋਂ ਲਗਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 2 ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ
- 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 5 ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ - 5
ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 5 ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ
- 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਨਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ

ਬਸਟ੍ਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਿਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੈ

ਦਜੀ ਬਸਟਰ ਖਰਾਕ ਕਕਸਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਵਅਕਤੀ ਪਨਹਲੀ ਬਸਟ੍ਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਿਾਰ
ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ mRNA ਵੈਕਸੀਿ ਦੀ
ਬਸਟ੍ਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਪਾਂ ਤੋਂ
ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਅਨਧਐਿਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਿਾਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵੇਂ ਰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਨਵਨਗਆਿੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵੇਂ ਰਪਾਂ ਦਾ ਅਨਧਐਿ
ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ।

50+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕਮਿੋਰ ਰੋਗ ਪਰਨਤਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ - ਪਨਹਲੀ ਬਸਟ੍ਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ
4 ਮਹੀਿੇ ਬਾਅਦ

ਦਜੀ ਬਸਟ੍ਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਿਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੈ

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

Novavax

ਕਲੀਕਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਕਵੁੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨ
ਕਕੂੰ ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ?

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 74% ਸੁਰੱਨਖਆ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 85% ਸੁਰੱਨਖਆ
ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱ ਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ
100% ਸੁਰੱਨਖਆ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 95% ਸੁਰੱਨਖਆ
ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਨਖਆ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 94% ਸੁਰੱਨਖਆ
ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਨਖਆ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 90% ਸੁਰੱਨਖਆ
ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਨਖਆ

ਇਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਹੜੇ ਤੁੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਵੈਕਸੀਿ ਨਵੱ ਿ ਫੈਟ੍, ਸਾਲਟ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ ਐਡੀਿੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ
ਤੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

ਵੈਕਸੀਿ ਨਵੱ ਿ ਫੈਟ੍, ਸਾਲਟ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ RNA ਮੈਸੇਂਜਰ (mRNA) ਦੇ
ਸਰਗਰਮ ਤੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

ਵੈਕਸੀਿ ਨਵੱ ਿ ਫੈਟ੍, ਸਾਲਟ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ RNA ਮੈਸੇਂਜਰ (mRNA) ਦੇ
ਸਰਗਰਮ ਤੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

ਵੈਕਸੀਿ ਨਵੱ ਿ ਫੈਟ੍, ਸਾਲਟ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਗਰ ਦੇ
ਿਾਲ-ਿਾਲ ਸਪਾਈਕ ਗਲਾਈਕੋਪਰੋਟ੍ੀਿ ਦੇ
ਸਰਗਰਮ ਤੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ।

ਕਲੀਕਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕੂੰ ਨਹਾ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ?

• 3.3% ਏਸੀਅਿ
• 9.5% ਅਮਰੀਕਿ
ਇੂੰ ਡੀਅਿ/ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮਲ ਨਿਵਾਸੀ
• 19.4% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ ਅਮਰੀਕਿ
• 45% ਨਹਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਿੀ
• 0.2% ਹਵਾਈ ਦੇ ਮਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂ ਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
• 5.6% ਕਈ ਹੋਰ ਿਸਲਾਂ
• 59% ਗੋਰੇ

• 4% ਏਸੀਅਿ
• 0.6% ਅਮਰੀਕਿ ਇੂੰ ਡੀਅਿ ਜਾਂ
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮਲ ਨਿਵਾਸੀ
• 10% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ ਅਮਰੀਕਿ
• 26% ਨਹਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਿੀ
• 0.2% ਹਵਾਈ ਦੇ ਮਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂ ਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
• 3% ਕਈ ਹੋਰ ਿਸਲਾਂ
• 82% ਗੋਰੇ

• 5% ਏਸੀਅਿ
• 1% ਅਮਰੀਕਿ ਇੂੰ ਡੀਅਿ ਜਾਂ
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮਲ
• 10% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ ਅਮਰੀਕਿ
• 20% ਨਹਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਿੀ
• 0.2% ਹਵਾਈ ਦੇ ਮਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂ ਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
• 2.1% "ਹੋਰ ਿਸਲਾਂ ਦੇ"
• 79% ਗੋਰੇ

• 75% ਗੋਰੇ
• 12% ਕਾਲੇ /ਅਫਰੀਕਿ ਅਮਰੀਕਿ
• 7% ਅਮਰੀਕਿ ਇੂੰ ਡੀਅਿ ਜਾਂ
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮਲ
• 22% ਨਹਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਿੀ

ਗਲੋ ਬਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 41%
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿੂੰ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਹਤ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਨਬਮਾਰੀ ਸੀ

ਗਲੋ ਬਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 46.2% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ
ਿੂੰ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਇੱ ਕ
ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਨਬਮਾਰੀ ਸੀ 34.8% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ
ਿੂੰ ਮੋਟ੍ਾਪੇ ਦੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਸੀ।

ਗਲੋ ਬਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 22% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿੂੰ
ਇੱ ਕ ਉੱਿ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਨਬਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
4% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਉਿ-ਜੋਖਮ
ਵਾਲੀਆਂ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਸਿ

ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 95% ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਿਆਦਾ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਿ - ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਨਹਲਾਂ
ਹੀ ਨਕਸੇ ਨਬਮਾਰੀ ਿਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਿ ਜਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਨਹਣ-ਸਨਹਣ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀਆਂ
ਸਨਿਤੀਆਂ ਕਾਰਿ COVID-19 ਜਾਂ ਸੂੰ ਘਣੀ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਵੱ ਿ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿ
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